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" Voorwoord
Het onderzoek dat wij wilden uitvoeren bleek minder simpel dan wij in eerste instantie gedacht hadden.
Omdat een krachtmeting niet mogelijks was en je met het blote oog niet kan zien wat er gebeurt wanneer een bal een tand raakt moesten wij een hoge snelheidscamera gebruiken.
Om een hogesnelheidscamera te vinden die wij mochten gebruiken hebben wij diverse emails gestuurd. Uiteindelijk werd onze email aan de Universiteit van Twente beantwoord door
Ruud Oldebeuvink. Ruud is een student technische natuurkunde die regelmatig profielwerkstukken begeleidt. Hij heeft ervoor gezorgd dat wij op de Universiteit van Twente gebruik
mochten maken van een hogesnelheidscamera. Ook zorgde hij voor een ruimte waar wij onze
proef konden uitvoeren.
Voor onze proef moesten wij ook bitjes (synoniem voor gebitsbeschermer) en modellen hebben. Wij hebben het tandtechnischlaboratorium van der Bijl benaderd. Dhr Goossen van dit
laboratorium heeft voor ons de bitjes en de modellen gemaakt.
De heer Reijnen, tandarts, heeft ons geholpen door het leveren van echte tanden die ook door
hem in de modellen zijn geplaatst.
Daarna zijn we aan de slag gegaan met het meten van snelheden hiervoor hebben we het programma IP-coach op school kunnen gebruiken. Hiermee zijn onze uiteindelijke meetwaarden
berekend.
Natuurlijk moeten wij ook onze begeleider, dhr. Vermeer, niet vergeten. Hij is met een aantal
goede ideeën gekomen voor onze proef.
Ook moeten wij dhr. Harts bedanken voor het uitleggen en werkende maken van het computerprogramma. Tot slot bedanken we ook nog even mevrouw Dona voor haar waardevolle tip,
het programma IP-Coach.
Al met al is het een geslaagd onderzoek geworden wij willen iedereen voor zijn hulp bedanken.
Hidde Nooteboom & Reinout Reijnen ‘05
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 Inleiding
Hockeyen is een gevaarlijke sport. Het gebeurt regelmatig dat een speler een bal tegen zijn
gezicht krijgt. Wij beperken ons in dit onderzoek tot het gebit.
Wij hebben ons een aantal vragen gesteld.
Hoe groot zijn de krachten die daarbij optreden?
Wat zijn de gevolgen?
Heeft het dragen van een gebitsbeschermer nut?
Onze onderzoeksvraag luidt dan ook:
Bij welke kracht begeven onbeschermde en beschermde elementen het?
Is er een opmerkelijk verschil in de manier waarop beschermde en onbeschermde gebitsmodellen het begeven?
Om onze onderzoeksvraag en hoofdvraag van dit Profielwerkstuk te kunnen beantwoorden
hadden wij een zelfbedacht onderzoek nodig. Ons profielwerkstuk gaat over letsel aan tanden,
maar voornamelijk over letsel aan tanden veroorzaakt door de hockeysport. De beste proef die
wij konden bedenken was het nabootsen van een botsing tussen echte menselijke tanden en
een hockeybal. Dit had nogal wat voeten in de aarde, en was niet zo makkelijk als dat wij veronderstelden.
Uiteindelijk kwamen we op een botsproef met een berekening is er dan een kracht te berekenen. We hebben de test uitgevoerd met gipsmodellen die elk twee natuurlijke elementen bevatten, de rest bestaat uit gips. Van de vier modellen die we hadden hebben we er tijdens de
proef twee voorzien van gebitsbeschermers. Om hiertussen duidelijke verschillen waar te nemen.
Uiteindelijk heeft het een goed resultaat opgeleverd en konden er goede conclusies worden
getrokken.
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Hoofdstuk 1 De Oriëntatie
§1.1 Basisuitleg gebit
Gebit en tandvlees
Het tandvlees maakt deel uit van de onder- en bovenkaak, die bedekt zijn met slijmvlies. In het tandvlees zitten
tandkassen, holten waarin de tanden en de kiezen liggen. Vanaf de leeftijd van 6 maanden wordt het melk- of
primair gebit zichtbaar, dat uit 20 tanden bestaat, en vanaf 6-jarige leeftijd worden deze vervangen voor een
blijvend gebit van 32 tanden.
Tanden en kiezen worden ook wel gebitselementen of kortweg elementen genoemd. Op basis van vorm en functie worden de elementen ingedeeld in:
snijtanden
of
incisieven
hoektanden
of
cuspidaten
valse kiezen
of
premolaren
ware kiezen
of
molaren
Snijtanden zijn bedoelt om mee af te bijten, de snijtanden uit de boven- en onderkaak werken samen als een
soort schaar. Met de hoektanden kun je voedsel grijpen en afschuren. De kiezen zijn om mee te kauwen. Je vermaalt het voedsel voordat je het doorslikt.

Gebitselementen
Het melkgebit bevat in totaal 20 elementen. Een blijvend gebit bevat in totaal 32 elementen. Deze elementen zijn
gelijk verdeelt over onder- en bovenkaak.
Per kaak zit er zo dus bij een melkgebit:
- 4 incisieven
- 2 cuspidaten
- 4 molaren
Per kaak bij een blijvend gebit wordt dat:

- 4 incisieven
- 2 cuspidaten
- 4 premolaren
- 6 molaren

Bij beide gebitsoorten heten de middelste 2 incisieven “centrale incisieven”. De buitenste 2 heten op hum buurt
weer “laterale incisieven”, deze zijn wat kleiner van vorm dan de centrale incisieven.
Het gebit is een belangrijk onderdeel van ons lichaam. Er zijn 3 belangrijke functies van het gebit te onderscheiden zo als daar zijn:
1.

DE KAUWFUNCTIE
Misschien is dit wel de belangrijkste functie. De mondholte is het
eerste onderdeel van het spijsverteringskanaal. Door de tanden en kiezen wordt het voedsel afgebeten en fijngemalen. Het wordt goed vermengd met veel speeksel, waarna het doorgeslikt
en opgenomen kan worden.

2.

DE SPRAAK
Ook wanneer wij spreken spelen de gebitselementen een
grote rol. Behalve het gebit wreken ook de tong, de lippen, de wangen en de neus nauw samen
om de juiste klanken te maken.

3.

ESTHETIEK
Simpelweg een ander woord voor een “mooi uiterlijk” in dit
geval van het gebit. Een mooi en goed verzorgd gebit maakt een goede indruk. De stand van de
voortanden bepaalt mede hoe je gelaat eruitziet. Wanneer het gebit niet goed functioneert, kan
dit gevolgen hebben voor de hele gezondheid, bijvoorbeeld bij het spijsverteringsproces. Andere problemen kunnen ontstekingen aan het gebit of tandvlees zijn, ook dit kan invloed hebben
op de gehele gezondheid van de patiënt. Naast lichamelijke problemen kunnen gebitsproblemen ook psychische en/of sociale gevolgen hebben.
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Element benoeming volgens het “two digit system”.
Dit zogenaamde “two digit system” is een systeem dat internationaal bekent is, alle gebitselementen krijgen een
code die bestaat uit twee cijfers. Deze twee cijfers worden apart uitgesproken. Het eerste cijfer staat voor het
kwadrant waar in het element zich bevind en de tweede staat voor het element zelf. De kwadranten ontstaan door
het gebit zowel horizontaal als verticaal precies door het midden te delen. Deze manier van benoeming is in de
afbeelding aangegeven in het rood.
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DE KWADRANTEN
De indeling naar boven en onder is logisch. Bij het bovenste gedeelte horen de elementen van de bovenkaak.
Onder de horizontale lijn zitten de elementen van de onderkaak. De indeling naar links en rechts wordt bepaald
door het links of rechts gelegen zijn ten opzichte van de mediaanlijn. Dit is de middellijn die ons lichaam precies
in twee helften verdeelt.
De mediaanlijn loopt in het gebit dus precies tussen de centrale incisieven van boven- en onderkaak.
Bij het gebruik van de termen links en rechts wordt altijd geredeneerd vanuit de patiënt en dus niet vanuit de
persoon die zich tegenover de patiënt bevindt en het gebit bekijkt.
Tevens wordt onderscheid gemaakt tussen het blijvende gebit en een melkgebit.
Zo ontstaat de volgende indeling:
het 1e kwadrant (= rechterbovenkaak blijvende dentitie)
het 2e kwadrant (= linkerbovenkaak blijvende dentitie)
het 3e kwadrant (= linkeronderkaak blijvende dentitie)
het 4e kwadrant (= rechteronderkaak blijvende dentitie)
het 5e kwadrant (= rechterbovenkaak melkdentitie)
het 6e kwadrant (= linkerbovenkaak melkdentitie)
het 7e kwadrant (= linkeronderkaak melkdentitie)
het 8e kwadrant (= rechteronderkaak melkdentitie)
De gebitselementen worden genummerd te beginnen bij 1, vanaf de mediaanlijn oplopend richting het gebied
van de kiezen tot maximaal nummer 8.
Voor het blijvende gebit geldt:
1 = centrale incisief
2 = laterale incisief
3 = cuspidaat
4 = eerste premolaar
5 = tweede premolaar
6 = eerste molaar
7 = tweede molaar
8 = derde molaar
Voor het melkgebit geldt:
1 = centrale melkincisief
2 = laterale melkincisief
3 = melkcuspidaat
4 = eerste melkmolaar
5 = tweede melkmolaar
De koppeling van een cijfer voor een kwadrant met het plaatsnummer van een bepaald element geeft uiteindelijk
het elementnummer.
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Maar alle elementen hebben ook nog verschillende vlakken ieder gebitselement heeft 5 vlaken:

1.

HET OCCLUSALE VLAK OF DE INCISALE RAND
Dit is de bovenkant van ieder
gebitselement. Bij kiezen (premolaren en molaren) spreken we van een kauwvlak, het occlusale
vlak. Bij snij- en hoektand (incisieven en cuspidaten) is dit een snijrand, de incisale rand

2.

HET MESIALE VLAK
de kant van de mediaanlijn

3.

HET DISTALE VLAK
Dit is het approximale vlak dat
afgekeerd is van de mediaanlijn, dus precies tegenover het mesiale vlak.

4.

HET BUCCALE OF LABIALE VLAK
Dit is het vlak dat aan de buitenkant van ieder gebitselement ligt. Dit is dus het vlak dat tegen de lippen of de wang aan ligt.
Bij frontelementen spreken we van labiale vlakken, bij de zijdelingse delen zijn dit de buccale
vlakken.

5.

HET LINGUALE OF PALATINALE VLAK
Dit is het vlak dat aan de binnenkant van ieder gebitselement ligt, dus aan de tong- of verhemeltezijde. Bij onderelementen
spreken we van linguale vlakken, de bovenelementen hebben palatinale vlakken.
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Het gebitselement
De tanden bestaan uit drie delen:

1.

De wortel,
die in de tandkas ligt
2.
De tandhals
3.
De kroon
De vorm van elk van de delen hangt af van de functie van de verschillende tanden. Het zichtbare deel van de
kroon heet het glazuur. Dit is wit van kleur en uitermate hard. Onder het glazuur ligt het dentine of tandbeen en
daar binnen het tandmerg. Hierdoor lopen de bloedvaten en zenuwen. De wortel van de tand zit vast aan het bot
door middel van het cement of bindweefsel.

In de kern van dat dentine bevindt zich de zenuwholte of pulpaholte. In deze pulpaholte bevinden zich de tandzenuw en wat bloedvaten en lymfevaten. Het geheel van zenuw, bloed- en lymfevaten noemen we de pulpa, dat
verklaart waarom we spreken van een pulpaholte.
Alleen de kroon van een tand of kies is bedekt met glazuur. De wortel bestaat alleen uit dentine met daarin de
uitlopers van cellen die zich bevinden in de pulpaholte. Het verschil tussen het glazuur en het dentine is opvallend.
Glazuur is licht van kleur tot bijna wit, terwijl het dentine gelig bruin van kleur is. De grens tussen het glazuur en
het dentine is door dit kleurverschil erg opvallend.
Deze grens heet de glazuur-dentinegrens.
Het meer kwetsbare dentine van de wortel van een tand of kies is bedekt met een stevig vlies.Als een sealverpakking zit dit vlies strak om de wortel. We noemen dit vlies het wortelvlies of periodontium. Het wortelcement
zorgt voor een stevige verbinding tussen de wortel en dit vlies. De verbinding van het wortelvlies met het kaakbot heet de lamina cribrosa.
Bij een tand en een kies wordt de grens tussen de kroon (met glazuur bedekt) en de wortel (niet met glazuur
bedekt) de glazuur-cementgrens genoemd.
In het wortelvlies lopen heel veel korte vezeltjes. Deze constructie van vele strakke vezeltjes tussen de twee
vliezen zorgt voor de verankering van de tand en kies in het kaakbot en heeft een schokbrekerfunctie bij het
opvangen van krachten op het gebitselement. De ruimte waarin deze korte vezeltjes lopen heet parodontale
spleet of (meer gebruikelijk) de periodontale spleet. De periodontale spleet loopt helemaal rondom de wortel van
een tand of kies.
Het uiteinde van de wortel van een tand of kies heet de wortelpunt of apex.
In deze apex zit een kleine opening waardoor het pulpaweefsel (het geheel van zenuw, bloed- en lymfevaten) de
pulpaholte binnengaat. Deze opening noemen we het foramen of heel deftig het foramen apicale.
De bovenkant van een kies is opgebouwd uit knobbels. Hierdoor grijpen de boven- en onderkiezen beter in elkaar. Dat geeft een goede kauwfunctie.
Tussen de knobbels zien we groeven in het glazuur op het kauwvlak van een kies. Een dergelijke groef noemen
we een fissuur.
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Hoofdstuk 1 De Oriëntatie
§1.2 Algemene uitleg hockeyfracturen
Sportletsels
Sportletsels zijn veel voorkomende traumata. Welk soort traumata en bij welke sporten is heel erg verschillend.
Zo heb je een aantal sporten waar regelmatig blessures en letsels optreden, voorbeelden zijn voetbal, tennis en
atletiek. Zo heb je daar bepaalde letsels bij, zogenaamde voetbalknie, tenniselleboog, of springbeen. Er zijn
natuurlijk ‘sporten’ zoals schaken waar het niet snel fout zou gaan.
Bij een groot aantal takken van sport komen regelmatig dezelfde traumata voor. Daarvan zou 10% aan het
hoofd zijn. Tandletsels komen voornamelijk voor bij zogenaamde contactsporten. Dat is mede mogelijk doordat
spelregels toestaan elkaar aan te raken, voorbeelden daarvan zijn, ijshockey, rugby, waterpolo, voetbal, American Football. Daarnaast heb je een aantal sporten waarbij dit contact niet is toegestaan, maar niet altijd kan
worden vermeden, voorbeelden zijn basketbal, zaalhandbal en landhockey. Het hoeft echter niet te komen door
een botsing tussen spelers, maar kan ook gebeuren door attributen. Zo zal bij hockey een bal of een stick op je
gebit grote schade aan kunnen richten.

Tandheelkundig letsel bij de hockeysport
Er is in de loop van de jaren veel onderzoek verricht naar
fracturen binnen bepaalde sporten. Hoofd en tandletsel
waren daar een belangrijk onderdeel van. Mede omdat het
daar ook regelmatig fout gaat.
Uit verschillende landen zijn onderzoeksresultaten
bekend. Zo wordt er in Amerika vaak gekeken naar letsels
bij het American Football, en in europa bijvoorbeeld naar
rugby. Door onderzoekers in Nederland is er onderzoek
gedaan naar de ongevallen bij hockeysport. Dit is gedaan
aan de hand van gegevens die werden verstrekt door
verzekeringsmaatschappijen
en
ingevulde
wedstrijdformulieren. Hieruit bleek dat ruim 40% van alle
ongevallen het hoofd betrof en een derde hiervan was
tandletsel. Echter is er in Nederland verder weinig bekend over tandletsels bij de verschillende takken van sport.
Er zijn wel een aantal gegevens over bekend, dit is een onderzoek geweest over 3.577 spelers waar van er 1.135
eenmaal letsel hebben ondervonden aan het hoofd.:

Plaats
Gebit
Jukboog
Onderkaak
Bovenkaak
Overige gezichtsletsels

Frequentie *)

Percentage van totaal aantal respondenten

219
166
100
66
728

6%
5%
3%
2%
20%

*) Er kon meer dan een alternatief worden aangekruist
Je ziet dus dat naast overige gezichtsletsels (welke wij buiten beschouwing laten) gebit op de eerste plaats staat
met het aantal ongelukken.
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Welke vormen van tandheelkundig letsel bij de hockeysport
Wanneer er een bal op je gebit komt, zal deze bal meestal maar 1 tand raken (juist omdat dat de bal rond is en
dus een klein raakoppervlak heeft). Hierdoor zijn er echter een aantal fracturen die kunnen plaatsvinden:
- Glazuur wordt beschadigd
(voorbeeld 1a + 1b)
- Tand breekt gedeeltelijk af
(voorbeeld 1c)
- Tand krijgt een scheurtje
(voorbeeld 1d)
- Tand krijgt een scheur t/m de wortel
(voorbeeld 1e)
- Tand breekt tot z’n wortel af
(voorbeeld 1f)
- Tand komt los te zitten
(voorbeeld 2a t/m e)
- Tand komt los uit de kaak
(voorbeeld 2f)
Meestal zal het hierbij een enkele tand betreffen en zullen omliggende tanden vaak wel een kleine tik krijgen en
daardoor ietsjes los komen te zitten. Echter kan de bal ook zo komen dat je pech hebt en er op dat moment meerdere tanden los komen te zitten of afbreken.
Als oplossing heeft met een gebitsbeschermer bedacht. Je hebt een paar verschillende typen, dat zijn de confectiebeschermer, de semi-individuele beschermer en de individuele beschermer.
De confectiebeschermer is te verkrijgen in twee maten, small en medium. Om deze te laten zitten om die geklemd worden tussen de boven en onder tanden, wanneer dat wordt gelaten zit deze los, praten en roepen is
daardoor bijna onmogelijk. De randen sluiten niet mooi op het gebit aan. Echter is de veiligheid ver te zoeken,
vanwege het niet mooi aansluiten van de beschermer is er bij een impact van de verdeling van de krachten geen
sprake.
De semi-individuele beschermer is verkrijgbaar in twee uitvoeringen. Ook weer de confectiebeschermer, welke
van thermoplastisch materiaal is gemaakt en die door de speler zelf in de mond dient te worden aangepast. Het
apparaat moet in kokend water worden gelegd en daarna in de bovenkaak op zijn plaats worden gebracht. Dan
heb je ook nog de andere semi-individuele beschermer. Deze is een soort confectielepel van zacht kunststof.
Deze moet passend worden gemaakt door er een laagje, door de fabrikant bijgeleverde, weekblijvende kunsthars
in aan te brengen. Deze is uit twee componenten, die volgens gebruiksaanwijzing moeten worden gemengd.
Daarna moet deze worden aangebracht op de bovenkaak en dan uitharden (ong. 10 min). Echter is het bij deze
semi-individuele beschermers vaak het probleem dat er toch nog aanzienlijke tandtraumata voorkomen.
Dan is er nog de individuele beschermer. Deze wordt door uw tandarts gemaakt. Hiervoor zou je naar zijn praktijk gaan en daar wordt een afdruk gemaakt van je bovenkaak. Daarna wordt de afdruk opgestuurd naar een laboratorium waar ze via een gipsafdruk de beschermer maken. Dit is uiteindelijk de duurste, maar ook veruit de
veiligste en meest comfortabele oplossing. De minste in dit rijtje is de eerste confectiebeschermer welke als het
ware los zit. Daarna komt de semi-individuele beschermer en als beste, maar ook duurste oplossing is er de beschermer die de tandarts voor je maakt.

De gevolgen die je nog kan hebben van een bal die je op je tanden krijgt bij het dragen van een gebitsbeschermer
zullen bij dezelfde kracht die de bal op dat punt uitoefent veel minder groot zijn dan wanneer de bal direct op de
tanden komt
- tand gaat los zitten
- tanden gaan los zitten (wegens verdeling van de krachten)
Tanden zullen niet of nauwelijks afbreken of helemaal los komen. Omdat de krachten nu over alle tanden wordt
verdeeld welke worden beschermd door de gebitsbeschermer. Echter zullen nu de andere tanden wel een ‘grotere’ klap te voorduren krijgen.
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Afbeeldingen 1a. t/m 1f.
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Afbeeldingen 2a. t/m 2f.
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Hoofdstuk 2 Het Onderzoek
§2.1 Het onderzoek zelf
Het uitwendige gevolg door een frontale botsing.
Bij welke kracht begeven onbeschermde en beschermde gebitselementen (incisieven)
het?
Is er een opmerkelijk verschil in de manier waarop beschermde en onbeschermde modellen het begeven?

Titel
Tandletsel door frontale botsing

Onderzoeksvraag
Bij welke kracht begeven onbeschermde en beschermde elementen (incisiven) het?
Is er een opmerkelijk verschil in de manier waarop beschermde en onbeschermde modellen het begeven?

Hypothese
Bij welke kracht begeven onbeschermde en beschermde elementen (incisieven) het?
Wij denken dat wij de modellen zonder gebitsbeschermer met een lage snelheid eenvoudig naar de gruzelementen helpen. De modellen met gebitsbeschermers daarentegen zullen het niet zo snel begeven hoewel we ervan
overtuigt zijn dat we ze wel kapot kunnen krijgen maar dat moet nog maar blijken.
Is er een opmerkelijk verschil in de manier waarop beschermde en onbeschermde modellen het begeven?
Wij denken dat er wel een verschil is vanwege de krachtspreiding van een bitje.

Proefopstelling/ werkplan
Benodigdheden:
-onze proefopstelling model
-onze gipsen modellen 4 modellen van gips met daarin twee natuurlijke elementen.
-enkele oefen gips modellen
-2 hockeybitjes
-1 normale hockeybal
-1 met lood verzwaarde hockeybal (om een grotere impact te kunnen veroorzaken)
-voorgerekt lijn
-hogesnelheidscamera
-IP-coach
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Beschrijving van de genummerde onderdelen uit de afbeelding:
1:

2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:

Een liniaal van een meter lengte met een millimeterschaalverdeling. De afstand van onderdeel 3 t/m het begin van

onderdeel 7 is precies 130mm.
Dit is een dikke houten plank die dient als de ondergrond van onze opstelling. De achterkant werd vastgehouden om verschuiving door de impact te voorkomen.
Vier schroeven waar de hockeybal aan de slinger tussendoor moet vallen zodat de bal slechts 2cm speling
heeft zie het als 1cm naar links of 1cm naar rechts.
De hockeybal.
De voorgerekte lijn die doormiddel van 2 oogjes is verbonden met de bal en het ophangpunt. Lengte van
de hele slinger (lijn + bal) is 218mm
De balk waaraan het ophangpunt was bevestigd.
Holte in het blok waar het model van het gebit ingezet kan worden waar bij de voorste helft eruit blijft
steken. Het model werd hierin vastgeklemd met rubber.
Het blok dat het model moet tegen houden tijdens de impact en samen met het uitstekende achterste stuk
van onderdeel 2 moet voorkomen dat het gebit naar achterkantelt.
Hier is de weg te zien die de hockeybal aflegt wanneer hij tegen het model aan valt.

De afbeelding op de volgende pagina is net op schaal
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Het maken van onze proefmodellen:
Eerst hebben we een aantal gipsmodellen laten maken waarvan de stevigheid gelijkwaardig is als die van de kaak
met tandkassen. Een enkel verschil zit er alleen in de manier van breken maar het breek punt is bijna gelijk. De
modellen zijn kopieën van het “ideale”gebit. Hierin is een holte gemaakt op de plaats van de twee voortanden in
de bovenkaak waarin daarna twee echte complete (met wortel en al) voortanden zijn vast gezet met kunststof.
Afbeelding 1:
Afbeelding 2:
Afbeelding 3:
Afbeelding 4:
Afbeelding 5:
Afbeelding 6:
Afbeelding 7:

In deze afbeelding is een model te zien voordat we de echte elementen erin hebben
gezet.
In deze afbeelding is de bovenkaak van een model te zien waar de twee incisiven zijn
weg geboord ook ligt er een echt element naast.
In deze afbeelding is de bovenkaak van een model te zien waarin ook de holten voor
de wortels van de echte elementen zijn uitgeboord.
In deze afbeelding is te zien hoe wij met kunst stof de elementen vastzetten.
In deze afbeelding is te zien hoe we de overigen ruimte volspuiten met kunststof.
In deze afbeelding is te zien hoe de kunststof wordt bijgewerkt en in de juiste vorm
wordt gebracht.
In deze afbeelding is het eindresultaat van een van de modellen te zien.
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De metingen die wij gaan uitvoeren zijn de volgende:
We gaan eerst de normale hockeybal proberen te laten vallen op een van onze oefen gipsmodellen, eerst van een
meter, daarna van anderhalve meter, daarna van de maximale afstand. Als in geen van deze situaties de impact
groot genoeg is herhalen we dit met de verzwaarde hockeybal. Als het punt waarop de impact goed genoeg is, is
bepaalt voeren wij de zelfde proef uit bij onze gipsen modellen.
De metingen die we doen bij deze proeven, zijn te halen uit het opgenomen hogesnelheidscamera filmpje (250
beeldjes per seconde). Deze waarden zijn: heengaande snelheid, teruggaande snelheid, contacttijd van de botsing. Om aan de juiste gegevens te komen voor de formule F • ∆t = m • ∆v, gaan wij het volgende doen: ∆t en
∆v gaan wij meten met behulp van het programma IP-coach deze waarden worden gehaald uit de filmpjes die
wij maken met een hogesnelheidscamera. De massa van de hockeyballen zullen wij simpelweg wegen. Uit dit
alles is hierna de F te berekenen.

Resultaten/ meetresultaten
De Meetresultaten:
Ons onderzoek bestond voornamelijk uit het meten van de snelheid van de bal waarmee deze het gebit raakt en
weer terugkaatste. Omdat dat niet met het blote oog te doen is, hebben we daarvoor dus een hogesnelheidscamera gebruikt van 250 beeldjes per seconde.
We hebben de hockeybal laten vallen aan een slinger om zo het gebitje te raken.
Dit zijn de waarden waar we mee hebben gewerkt:
Eerste filmpje bal : 180gram
Daarna omdat het gewicht te laag was een zwaardere bal van: 574gram
Aan een voorgerekte lijn van 220,2cm.
De bal raakt het gebit in zijn laagste punt dus ook op 220,2cm
Hieruit komen de volgende meetresultaten:
De heengaande en teruggaande snelheden zijn verkregen doormiddel van IP-Coach.
Filmnummer
S001AC.3
S001AC.4
S002AC.2
S003AC.1
S004AC.1
S008AC.1
S009AC.1
S009AC.2
S009AC.3
S010AC.1
S011AC.1
S013AC.1
S013AC.2
S013AC.3

v heengaand (m/s)
2,0
2,6
5,67
4,73
4,36
5,6
6,05
6,97
6,07
6,16
6,64
6,28
6,54
6,77

v teruggaand (m/s)
-0,65
-0,64
-1,05
-1,22
-0,55
-0,33
-0,55
-0,56
-0,89
-0,12
-1,07
-0,06
-0,5
-0,16

De massa van de hockeybal was overal gelijk en bedroeg 0,574kg.

Verwerking
Verwerking
Het is onze bedoeling de krachten te berekenen die op de elementen worden uitgeoefend. Dat gaat aan de hand
van de volgende berekening:
F • ∆t = m • ∆v
Bij ieder filmpje is een model gebruikt. Van ieder model hebben wij na de test bekeken wat de schade was (dit is
later in dit onderzoek te vinden in een tabel).
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Onze resultaten en hieruit gehaalde nodige gegevens om de uit de formule de F te berekenen. De zowel de heengaande als teruggaande snelheid van de hockeybal zijn verkregen uitgrafieken gemaakt met IP-coach uitleg hierover volgt later in dit onderzoek. De ∆t hebben wij gevonden door de filmpjes goed te bekijken en ∆v volgt uit
een berekening met de heen en teruggaande snelheid. Onze waardes zijn als volgt:
Filmnummer v heengaand (m/s)
S001AC.3
2.00
S001AC.4
2,60
S002AC.2
5,67
S003AC.1
4,73
S004AC.1
4,36
S008AC.1
5,60
S009AC.1
6,05
S009AC.2
6,97
S009AC.3
6,07
S010AC.1
5,95
S011AC.1
6,64
S013AC.1
6,12
S013AC.2
6,54
S013AC.3
6,42
gem.
5,41
De hockeybal woog 0,574kg.

v teruggaand (m/s)
-0,65
-0,64
-1,05
-1,22
-0,55
-0,33
-0,55
-0,56
-0,89
-0,12
-1,07
-0,06
-0,50
-0,16
-0,60

∆v (m/s)
2,65
3,24
6,72
5,95
4,91
5,93
6,60
7,53
6,96
6,16
7,71
6,58
7,04
6,77
6,03

∆t (s)
0,008
0,008
0,008
0,008
0,008
0,008
0,008
0,008
0,008
0,008
0,008
0,008
0,008
0,008
0,008

kracht F (N)
1,9 • 102
2,3 • 102
4,8 • 102
4,3 • 102
3,5 • 102
4,3 • 102
4,7 • 102
5,4 • 102
5,0 • 102
4,4 • 102
5,5 • 102
4,5 • 102
5,0 • 102
4,9 • 102
4,3 • 102

Aan de hand van de volgende formule: F (Nm) . ∆t (s) = m (kg) . ∆v (m/s) hebben we de F berekend. Dat staat in
de laatste kolom van de bovenstaande tabel.
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Wat hebben wij gedaan met IP-coach?
Toen wij de filmpjes hadden gemaakt zijn wij daarmee aan de slag gegaan. Wij hebben deze filmpjes toen bewerkt in IP-coach. Het programma IP-coach beschikt over verschillende handigheden. Wat wij hiermee hebben
gedaan wordt hieronder uitgelegd aan de hand van filmnummer S001.AC.3.
Als eerste hebben wij het filmpje geladen in het programma, na het programma op de juiste manier te hebben
ingesteld hebben wij in het filmpje beeldje voor beeldje aangegeven waar een bepaald punt van de hockeybal
zich bevond. Hiermee kon IP-coach een grafiek tekenen dat de tijd tegen de plaats van de bal in een grafiek kon
uitzetten. De grafiek* staat hieronder weergegeven.

Om uit deze grafiek de heengaande en teruggaande snelheid van de hockeybal te bepalen hadden we twee raaklijnen nodig (respectievelijk rood en blauw). Een van de andere handigheden van IP-coach was dat we in dit
programma gemakkelijk een raaklijn konden tekenen en daarmee de snelheid van de bal konden bepalen. De
snelheden bij dit filmpje zijn te vinden in de tabel hieronder (respectievelijk rood en blauw), ook staan hier de
andere gegevens die wij van tevoren of aan de hand van de resultaten van dit filmpje hebben verkregen.

Heengaande snelheid
Teruggaande snelheid
∆v
∆t
Massa Bal
Kracht F
F • ∆t = m • ∆v
*

2.00 m/s
-0.65 m/s
2.65 m/s
0.008 s
0.574kg
1,9• 102 N

Op een zelfde wijze als bij dit filmpje
hebben wij ook de andere dertien filmpjes verwerkt de gegevens hiervan zijn
als eerder te vinden in dit onderzoek.

In de grafiek wordt alleen de beweging weergegeven die binnen het bereik van de hogesnelheidscamera is geweest het bereik van
de camera is terug te zien in de afbeelding van de proef opstelling, dit is alles wat valt binnen de blauwe rechthoek.
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Om nog wat duidelijkheid te scheppen bij al deze getallen hebben wij alle filmpjes samen met hun gegevens ook
nog eens apart op een rijtje gezet.

Proefnummer
1.
2.
3.

Filmnummer
S001AC.3
S001AC.4
S002AC.2

Model
Testmodel
Testmodel
Testmodel

4.
5.
6.
7.
8.

S003AC.1
S004AC.1
S008AC.1
S009AC.1
S009AC.2

Model 1.
Model 1.
Model 1.
Model 1.
Model 1.

9.

S009AC.3

Model 2.

10.

S010AC.1

Model 3.

11.

S011AC.1

Model 3.

12.

S013AC.1

Model 4.

13.

S013AC.2

14.

S013AC.3

Roze model (links)
Roze model (rechts)

schade
Niets, de snelheid van de bal is niet groot genoeg.
Niets, de snelheid van de bal is niet groot genoeg.
Voldoende schade, de snelheid is hoog genoeg en het breekpunt is hiermee bepaalt.
Niets, de bal raakt het model boven de tanden .
Niets, de bal raakt het model boven de tanden.
Niets, de bal raakt het model boven de tanden.
Geringe schade, de bal raakte de tanden niet direct frontaal.
Voldoende en duidelijke schade, de bal raakte de tanden
frontaal.
Voldoende en duidelijke schade, de bal raakte de gebitsbeschermer frontaal.
Geringe schade, de bal raakte eerst naast de natuurlijke elementen.
Voldoende en duidelijke schade, de bal raakte de tanden
frontaal.
Voldoende en duidelijke schade, de bal raakt direct frontaal
de gebitsbeschermer.
De breuklijn die wordt veroorzaakt door het bitje is direct
duidelijk door het frontaal raken van de bal.
De breuklijn die wordt veroorzaakt door het bitje is direct
duidelijk door het frontaal raken van de bal.

Verder is het nog van belang om te weten dat het test model een model was dat wij hebben gebruikt om te bekijken van welke afstand de bal moest komen aanslingeren voordat het gips brak, zodat wij op onze echte modellen
vanaf deze afstand de bal konden laten vallen.
De genummerde modellen zijn modellen die wij hebben gemaakt voor de proef van bruingips, dit gips heeft een
vergelijkbaar breekpunt als kaakbot. In deze modellen zijn twee natuurlijke elementen verwerkt die wij frontaal
hebben laten botsen met een verzwaarde hockeybal om de impact zo groot mogelijk te maken. Hierbij droegen
de modellen 1 en 3 geen gebitsbeschermer. De modellen 2 en 4 droegen wel een gebitsbeschermer van 4mm
dikte (standaard veldhockeybitjes vervaardigd door een tandtechnischlaboratorium). Model 4 droeg een bitje
waarin een luchtkussen verwerkt zat. Model 2 droeg een bitje zonder luchtkussen.
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Conclusie
Onze onderzoeksvragen luiden als volgt:
Bij welke kracht begeven onbeschermde en beschermde elementen (incisiven) het?
Is er een opmerkelijk verschil in de manier waarop beschermde en onbeschermde modellen het begeven?
De kracht waar wij over spreken in onze onderzoeksvraag is de kracht die we in deze resultaten hebben berekend. De gegevens om deze kracht te berekenen hebben we verkregen door te experimenteren. Eerst hebben wij
door middel van ons testmodel getest met welke afstand de bal moest komen aan slingeren om het gips te breken. Deze afstand hebben wij toen gebruikt om onze echte modellen met natuurlijke elementen te breken. Soms
kwam zo als duidelijk werd uit voorgaande pagina’s de bal niet frontaal op de elementen aan, maar uiteindelijk is
het gelukt om toch in ieder geval één natuurlijk element echt te breken. Alle andere natuurlijke elementen zijn zo
ontwricht dat ze uit de tandkas zijn gebroken.. Aan de hand van die waarnemingen hebben we de kracht berekend.
De kracht waarop onbeschermde elementen het dus daadwerkelijk begeven is:
540,3 Nm dit is de kracht die is berekend naar aanleiding van het achtste filmpje waarbij in model 1. daadwerkelijk een natuurlijk element brak.
De kracht waarop beschermde element het begeven is niet te geven omdat deze elementen zelf niet breken maar
enkel van met wortel en kaakbeen losbreken in plaats van doorbreken.
De krachten waarbij in ons experiment alle natuurlijke elementen beschermd of onbeschermd door- of losbraken
uit de tandkast staan hieronder weergegeven.
Model
Model 1.
Model 2.
Model 3.
Model 4.

Beschermd of onbeschermd
Onbeschermd
Beschermd
Onbeschermd
beschermd

Berekende kracht F in N
5.4 • 102
5.0 • 102
5.5 • 102
4.9 • 102

De volgende vraag die wij onszelf stelde was als volgt, Is er een opmerkelijk verschil in de manier waarop beschermde en onbeschermde modellen het begeven?
Dit is een vraag die wij hebben bedacht om voor het geval dat de natuurlijke elementen die door een gebitsbeschermer beschermd werden het helemaal niet begaven.
Het antwoord op deze vraag is heel duidelijk, er is een opmerkelijk verschil in de manier waarop de beschermde
en onbeschermde modellen het begaven. Vooral als je de modellen 1 tot en met 4 op een rij zet zie je dit verschil.
De onbeschermde modellen 1 en 3 hebben heel duidelijk de impact gehad op de voorste elementen er is als het
ware en groot rond gat geslagen in het front van deze modellen. Terwijl bij de beschermde modellen 2 en 4 veel
minderschade is opgetreden. Hoewel de schade van model 2 zeer groot lijkt blijkt dit juist een redding te zijn. De
tanden zijn met wortel en aanhechting (het kaakbot) los gebroken. Het kaakbot heeft de klap opgevangen doordat
het bitje de kracht spreidde. In de hierop volgende paragraaf wordt ook duidelijk gemaakt waarom dit minderschade betekent.
Om de manier van breken nogmaals duidelijk te maken hebben wij de bitjes ook om twee modellen van zachter
gips gedaan, de roze modellen. Bij deze modellen is heel duidelijk te zien dat alles wat in het bitje zit er in een
stuk uitbreekt, een krachtspreiding dus.
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Discussie
Omdat wij dit experiment helaas niet hebben kunnen uitvoeren op het hoogste niveau, zit er in iedere meting en
berekening een redelijke meetonzekerheid. Toch zijn wij van mening dat de resultaten toch wel overeenkomen
met onze verwachtingen. Wij hadden immers niet de beschikking tot een zeer hoge kwaliteit hogesnelheidscamera, of de mogelijkheid om 100 filmpjes te maken en nauwkeurigere gemiddelden te maken. We hebben overal
een kracht uit gekregen die rond de 500N zat, alleen is het gemiddelde wat omlaag gehaald door de eerste filmpjes waarbij de bal niet vanuit zijn maximale hoogte is losgelaten.
Het grootste kritieke punt is de contacttijd, ∆t, deze hebben wij uit de filmpjes gehaald en duurde daar 2 beeldjes
= 2/250 s = 0,008 seconde. Echter is dat niet de meest nauwkeurige methode. Wellicht was er een betere methode geweest maar dat had de proef enkel complexer gemaakt. Omdat bij ons de contacttijd toch een constante
bleek te zijn maakt het voor de onderlinge verhoudingen tussen de krachten niet veel uit hoeveel de contacttijd
precies is.
Natuurlijk kan er een meetonzekerheid ontstaan en dus een verschil in de beginsnelheid van de bal, zeker op de
manier hoe wij hebben gemeten. Enkele verklaringen hiervoor zijn:
De verschillen zullen voornamelijk zijn gekomen door de manier van los laten van de bal. Die is niet tien uit tien
keer op precies de zelfde plek los gelaten.
Ook zou het kunnen zijn geweest dat de bal een heel klein tikje zou kunnen hebben gehad door onszelf.
Iets wat ook zou hebben kunnen bijdragen aan de verschillen in snelheid van de bal is het feit dat wij voorgerekte lijn hebben gebruikt, maar hierin is door de draaiing en slingering toch enige vormen van rek ontstaan.
Gelukkig zijn de onderlinge verschillen zo dat de bovenstaande punten al een voldoende verklaring gegeven
voor deze verschillen.

Onze discussiepunten zijn als volgt:
Onze snelheden zijn zeer onregelmatig, maar de verklaring hiervoor wordt al eerder in de tekst gegeven (het
zetje dat de bal misschien meekreeg en de draaiing of slingering van de bal).
De snelheid van de aankomende bal in m/s is groter dan de van tevoren berekende snelheid. Ook hiervan word
een mogelijke verklaring al hierboven gegeven.
Er is een zekere onnauwkeurigheid van de contacttijd, deze is tenslotte ook niet in duizendste gemeten. De contacttijd is van grote invloed in de formule maar zoals hierboven al gezegd is hij wel constant bij ons en doet dat
dus niets af van de onderlinge verhoudingen.
De onnauwkeurige terugkaatsing van de bal, gelukkig hebben wij door het plaatsen van schroeven op de proefopstelling kunnen voorkomen dat de bal veel speling naar links en naar rechts heeft. Ook kan de bal bij aankomst
niet boven of onder de tanden inslaan en daarmee schade aan de elementen aanrichten, dit komt door de dikke
gipsrand onder en boven aan de modellen. Helaas sluit dit alles niet het omhoog gaan van de bal na inslag uit.
Hierdoor hebben wij in sommige gevallen de teruggaande snelheid niet goed kunnen berekenen. Opvallend genoeg kwam het omhoog gaan van de bal in bijna alle gevallen voor als er een gebitsbeschermer in het spel was.
Een ander punt is het feit dat de bal die wij hebben gebuikt bij de proef een verzwaarde bal was en daarmee dus
geen waarheidsgetrouw beeld geeft. Maar omdat bij de berekening van de kracht die aankwam ook de massa van
de bal wordt betrokken is dit een verwaarloosbaar beeld.
Is een gemiddelde kracht van 430N niet wat groot? Dit komt namelijk overeen met een Fz van een object van
44kg.
Een ander discussie punt is namelijk of wij niet meer metingen hadden moeten doen om tot een betrouwbaarder
gemiddelde te komen maar helaas hadden wij hier toe niet de mogelijkheden.
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Hoofdstuk 2 Het Onderzoek
§2.2 De schade beoordeling
Het inwendige gevolg door een frontale botsing.
Wat is het inwendige gevolg van een hockeybal op een gebit beschermd of onbeschermd?
Ben je beter af achteraf wanneer je wel een gebitsbeschermer hebt gedragen?

Model 1. (zonder gebitsbescherming)
Diagnose:
Gecompliceerde horizontale fractuur op helft van de kroon element 1.2
Laterale luxatie 1.1, 2.1
Wortelfractuur op eenderde van de apex, element is al verloren te beschouwen
Totale kroonfractuur 2.2
Gecompliceerde mesiale hoekfractuur 2.3
Ongecompliceerde glazuurfractuur buccaal 1.3, 1.4
Totaal fractuur alviolaire bot palatinaal ter plaatse van 1.1, 1.2, 2.1, 2.2
Fractuur alviolaire bot buccaal 1.1, 2.1
Gecompliceerde totale kroonfactuur 3.1, 4.1
Gecompliceerde mesiale hoekfractuur 4.2
Ongecompliceerde mesiale hoekfractuur 3.2
Van de volgende elementen zijn de tandzenuwen definitief avitaal: 1.2, 1.1, 2.1, 2.2, 4.2, 4.1, 3.1
Mogelijke avitaliteit van de tandzenuwen: 3.2, 2.3

Totale kosten ongeval:
In het gunstigste geval:
-acht kronen a ongeveer €500,- per stuk + acht wortelkanaalbehandelingen a ongeveer €200,- per stuk
+ acht opbouwen a ongeveer €150,- per stuk.
-één implantaat met kroon a ongeveer €2000,= €8800,In het ongunstigste geval
-vijf implantaten met kroon a ongeveer €2000,- per stuk
-vier kronen a ongeveer €500,- per stuk + vier wortelkanaalbehandelingen a ongeveer €200,- per stuk +
vier opbouwen a ongeveer €150,- per stuk
= €23400,-

Prognose:
Voor beide scenario’s geldt revisie ongeveer elke 10 tot 15 jaar van de kronen a ongeveer €500,- per
stuk.

Model 2. (met gebitsbescherming)
Diagnose:
Totale procensus alviolaris fractuur van 1.6 t/m 2.1 elementen zijn met wortels in takt gebleven.
Over vitaliteit van de elementen is nog niets definitiefs te zeggen mogelijk worden 1 tot 7 elementen
avitaal.
Ongecompliceerde mesiale hoekfractuur 2.2 vitaliteit blijft mogelijk in tact.
Insisale randfractuur 3.1 3.2 vitaliteit blijft in tact.
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Totale kosten ongeval:
In het gunstigste gaval:
-drie vullingen a ongeveer €60,- per stuk
-Diagnose kosten en spalk kaakchirurg ongeveer €600,= €780,In het ongunstigste geval:
-komen daarbij zeven wortelkanaal behandelingen a ongeveer €200,- per stuk.
= €2800,-

Prognose:
Revisie van drie vullingen ongeveer elke 7 jaar kosten €60,- per vulling

Model 3. (zonder gebitsbescherming)
Diagnose:
Avolusie 2.1
Totale kroonfractuur 2.2
Gecompliceerde halve kroonfractuur 2.3
Laterale luxatie 1.1
Forse kaakfractuur bovenkaak
Totale kroonfractuur 3.2, 3.1, 4.1
Aviataliteit van de tandzenuw in: 1.1, 2.2, 3.2, 3.1, 4.1
mogelijk avitaal in de tandzenuw: 2.3
De 2.1 is waarschijnlijk blijvend verloren in verband met de combinatie avulsie en kaakfractuur

Totale kosten ongeval:
In het gunstigste geval:
-één implantaat a ongeveer €2000,-vijf wortelkanaalbehandelingen a ongeveer € 200,- per stuk + vier opbouwen van ongeveer €150,- +
vijf kronen a ongeveer €500,- per stuk.
= €6100,In het ongunstigste geval:
-vijf implantaten a ongeveer €2000,- per stuk.
-twee wortelkanaalbehandelingen a ongeveer €200,- + twee opbouwen ongeveer €150,- per stuk + twee
kronen a ongeveer €500,- per stuk.
= €11700,-

Prognose:
Ongeveer elke 10 tot 15 jaar van de kronen a ongeveer €500,- per stuk.

Model 4. (met gebitsbescherming)
Diagnose:
Halve gecompliceerde kroonfractuur 2.2
Geringe palatinale glazuurfractuur 2.3
Ongecompliceerde insisale glazuurfractuur 3.2, 3.1
Avitaliteit in de tandzenuw: 2.2

Totale kosten ongeval:
In het gunstigste geval:
-één wortelkanaalbehandeling a ongeveer €200,- + opbouw a ongeveer €150,- + kroon a ongeveer
€500,-
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-drie vullingen a ongeveer €60,- per stuk.
= €1030,In het ongunstigste geval:
-één implantaat a ongeveer €2000,-drie vullingen a ongeveer €60,- per stuk.
= € 2180,-

Prognose:
Revisie van de drie vullingen ongeveer elke 7 jaar a ongeveer €60,- per stuk.
Revisie van de kroon ongeveer elke 10 tot 15 jaar €500,-

Conclusie:
Hoewel de impact bij bijvoorbeeld model 2 veel groter lijkt dan bij de modellen 1 en 3. is het gevolg veel minder
erg. Je moet immers niet vergeten dat het totale losgeraakte stuk bod nog gewoon in je mond blijft hangen in het
tandvlees. De gevolgen van de inslag bij de modellen zonder gebitsbeschermer is veel groter dan bij die met
gebitsbeschermer. Zelfs als je alleen naar de gevolgen in je portemonnee kijkt.
Bij nadere bestudering van de modellen blijkt overduidelijk dat de schade aan de individuele tanden veel groter
is, en dat meer tanden beschadigt raken indien geen gebitsbeschermer wordt gebruikt.
Bij gebruik van een gebitsbeschermer plant de energie van de botsing zich over een groot oppervlak voort en
grijpt voornamelijk aan op de benige kaak.
Het herstel van de schade in vergelijkbare situaties zoals bij model 1 en 3 (zonder bitje) neemt aanzienlijk veel
meer tijd in beslag en is voor de patiënt veel meer belastend dan bij schade vergelijkbaar aan model 2 en 4 (met
bitje). Met het herstellen van de tanden door middel van kronen en implantaten is minimaal één tot anderhalf jaar
gemoeid. Een gebroken kaak geneest in zes weken.
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Evaluatie
Het eerste probleem waarover wij struikelden was hoe we de snelheid die de bal heeft na de botsing
moesten berekenen. Dit kon eigenlijk alleen maar met behulp van een hogesnelheidscamera.
Dankzij mevrouw Dona en meneer Harts hadden wij de beschikking over het programma IP-coach.
Hierdoor hebben wij op een betrekkelijk eenvoudige manier de benodigde metingen kunnen uitvoeren
op onze genomen filmpjes.
Wederom werden wij geconfronteerd met een probleem namelijk met het feit dat niet bij alle metingen
de hockeybal exact naar achterterugkaatste. Gelukkig konden we door onze proefopstelling uitsluiten
dat de bal een afwijking (>2cm, 1cm naar links en 1cm naar rechts) naar links of rechts had. De bal
kon dus enkel naar boven, iets dat alleen bij drie filmpjes in grote mate voorkomt, bij alle andere filmpjes is dit te verwaarlozen. Uiteindelijk hebben we de drie gevallen met een echt omhoog springende
bal ook nog kunnen berekenen door te rekenen met vectoren omdat we wisten dat de bal in een verticaal vlak bewoog en niet of nauwelijks speling had links of rechts.
Onze samenwerking is op een rustige en gezellig manier verlopen zonder overdreven veel stress of
druk. Ook hebben wij allebei erg genoten van ons onderzoek, het leidde immers tot iets wat wij niet
verwachten namelijk dat tanden steviger waren dan gedacht en bitjes beter dan gehoopt. Natuurlijk
was het leukste voor ons het werken met de hogesnelheidscamera.
Wat wij erg prettig hebben gevonden is dat wij al tijdens het eerste PWS-uur meteen al onze dingen op
een rijtje moesten hebben, de hoofd- en deelvragen, maar ook de plannen voor het onderzoek en het
plan van aanpak. Door dit directe begin en onze strakke planning hebben wij een hele tijd flink vóór
gelegen in verhouding met klasgenoten. De enige keer dat we even vastliepen was net nadat we de
filmpjes hadden gemaakt. De vraag was toen hoe gaan wij hier onze gegevens uit halen en alles berekenen? Gelukkig was daar de helpende hand van de sectie natuurkunde en met de hulp van IP-coach
lagen we zo weer op schema.
Al met al vinden wij dat we ons profielwerkstuk tot een goed einde hebben weten te brengen. Nu rest
ons nog maar een ding en dat is het nakomen van onze belofte aan het tandtechnisch laboratorium van
der Bijl, namelijk onze resultaten die we hebben verkregen aan de hand van de door hen vervaardigde
gipsmodellen en gebitsbeschermers aan hen te laten zien.
Hidde Nooteboom & Reinout Reijnen
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 Begrippenlijst
Avitaaliteit, betekent doodheid
Gecompliceerde breuk is een breuk, door de zenuw heen
Ongecompliceerd breuk is een breuk, niet door de zenuw heen
Ongecompliceerde kroonfractuur zonder dentinefractuur, zie figuur A.
Ongecompliceerde croonfractuur met dentinefractuur, zie figuur B.
Gecompliceerde kroonfractuur, zie figuur C.
Ongecompliceerde kroonwortelfractuur, zie figuur D.
Gecompliceerde
kroonwortelfractuur, zie figuur E.
Wortelfractuur, zie
figuur F.
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Concusie, zie figuur A.
Subluxatie, zie figuur B.
Extrusive luxatie, zie figuur C.
Laterale luxatie, zie figuur D.
Intusieve luxtie, zie figuur E.
Exarticulatie, zie figuur F.
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